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Vážení rodiče,
dovolte mi, abych Vás seznámil s možností výuky na naší škole pro žáky letošního
5. ročníku.
Na naší škole opět otevíráme třídu s rozšířeným vyučováním informatiky a
výpočetní techniky.
Do této třídy se mohou přihlásit žáci 5. ročníků libovolné školy. Následně pak budou
pozváni na přijímací zkoušky. Přihlášky mohou žáci získat na 2.ZŠ Žďár nad Sázavou, na své
základní škole (přikládám je k dopisu) nebo na www.2zszdar.cz. Na této internetové adrese
jsou i další upřesňující informace a informace o škole.
Termín přijímacích zkoušek:
26.4.2022 od 8,00 (prezence do 7,45 h)
Termín se může změnit dle aktuální situace, informace na webu školy a na kontaktním
e-mailu přihlášeného.
Místo přijímacích zkoušek:
budova školy
Předměty k přijímacím zkouškám:
matematika, český jazyk
Termín odevzdání přihlášek:
do 22.4.2022
K zařazení do této třídy není nutnou podmínkou vlastní počítač ani znalosti z oblasti
informatiky. Potřebná je chuť do učení a dobrý prospěch na 1. stupni ZŠ.
Cíle
Výuka a prohloubení teoretických i praktických znalostí žáků v ovládání výpočetní
techniky a zvýšení jejich schopnosti orientace ve světě informací.
Žáci se naučí pracovat s Internetem a dalšími informačními a komunikačními
technologiemi jako zdrojem informací a také prostředkem pro prezentaci výsledků své
činnosti. V některých ročnících budou pracovat s počítačem řízenými stavebnicemi Lego,
měřícími systémy Pasco a postupně i dalšími stavebnicemi propojenými s PC.
Žáci budou mít možnost využívat výpočetní techniku nejen k výuce o počítačích, ale i
k výuce s pomocí počítače.
Poznámka
Tato třída je pro mnohé rodiče, při zvažování výuky na víceletém gymnáziu,
alternativou, kdy dítě (a rodiče) není nuceno rozhodovat se o budoucnosti v tomto věku.
Naopak se nezavírá možnost studovat na čtyřletém gymnáziu nebo na odborných středních
školách, pokud se zájmy dítěte za další čtyři roky vyprofilují.
Těší mě, že někteří rodiče žáků, kteří byli přijati na víceletá gymnázia a zároveň do PC
třídy, dali přednost této specializované třídě.
S pozdravem

Mgr. Miroslav Kadlec
ředitel školy

